CAMPANHA SOLIDÁRIA
“Todos pelos Clubes de Padel”
Nos momentos difíceis uma pequena ajuda pode representar muito.

Caros jogadores,

Neste momento particularmente difícil para todos, clubes, treinadores e todos os
seus colaboradores estão sem quaisquer receitas.
A Tiesports aceitou o
desafio gerado a partir
da comunidade e por
força da parceria com a
Federação Portuguesa
de
Padel
deu
rapidamente o seu
contributo tecnológico
para dar vida a esta
iniciativa. Em menos de
3 dias conseguimos criar
uma solução automática
e segura que permite aos
jogadores apoiarem os
seus clubes.
Os clubes aderentes
concedem vouchers bonificados em 20% para serem usados em aulas e alugueres
quando for retomada a atividade. Os Vouchers são disponibilizados de forma
digital e a sua aplicação é da inteira responsabilidade do clube beneficiado. Os
clubes recebem diretamente os montantes pagos através das referências MB.
Vejamos o seguinte exemplo, se fizer um depósito de 100€ ficará com 120€ em
voucher que poderá ser utilizado no seu clube quando for retomada a atividade.
Desta forma ganha o clube que vê assim a entrada de receitas nos dias difíceis
que correm, e ganha você que poderá jogar ainda mais Padel pelo mesmo preço.
A Tiesports disponibiliza também nesta página toda a informação sobre os
valores já angariados assim como permite também aos jogadores e aos clubes
controlar os donativos efetuados e recebidos. Todos os diferentes intervenientes
fazem a sua validação através do seu login oficial (acesso Tiepadel/FPP).
A campanha está disponível em www.tiesports.com/campanha-padel-solidario.

Mantenham-se seguros e contribuam ajudando os vossos clubes!

Procedimento como Clube

Para que os clubes possam aderir à campanha é necessário que
possuam um contrato válido com a entidade que gere as
Referências MULTIBANCO, a IFTHENPAY (www.ifthenpay.com)
Deste modo todos os pagamentos gerados na plataforma serão
de imediato carregados na conta do clube conforme modelo
operacional da entidade financeira.
É responsabilidade do clube verificar os pagamentos recebidos
através do portal disponibilizado pela IFTHENPAY. Também pode
ativar o procedimento de CALLBACK seguindo as instruções
dadas pela nossa plataforma e que deve ser prontamente
comunicada à IFTHENPAY.
É inteira responsabilidade do clube emitir os documentos fiscais
relativos a cada donativo prestado.
Um administrador de um clube deve clicar no link Faça Login e
de seguida clicar no menu lateral Consentimento de Clube.
Nesta área o clube poderá determinar o seu consentimento, os
valores mínimos e máximos para cada donativo e também associar o seu contrato IFTHENPAY.

Dados das Referências MULTIBANCO

O clube deve introduzir todos os dados relativos à sua conta IFTHENPAY. Alguma dúvida pode
entrar em contacto com o nosso suporte (info@tiesports.com).

Consultar Donativos Recebidos
Os clubes podem consultar todas as referências MB geradas pelos jogadores para confirmarem
na respetiva área da IFTHENPAY os seus depósitos. Caso seja ativado o CALLBACK a
informação dos pagamentos ficará automaticamente disponível quando o pagamento for
realizado.

Importante referir que os jogadores receberão uma mensagem de confirmação caso o clube
ative o CALLBACK, pois é a forma da plataforma saber que o pagamento foi finalizado. Caso
não ativem o CALLBACK deve o clube ter o cuidado de verificar os pagamentos realizados (no
painel da IFTHENPAY) e enviar aos seus clientes sobre os seus Vouchers.

Procedimento para efetuar um donativo (JOGADOR)
Os Jogadores podem proceder a entrega de um donativo através do botão para o efeito a
partir do qual devem selecionar o seu clube e de seguida especificar o montante com que
deseja contribuir.

Depois de escolher o clube e caso este já esteja ativo na campanha o sistema irá facultar uma
referência MB para Pagamento.
O Jogador poderá sempre voltar a esta página caso queira voltar a fazer um donativo ou
simplesmente consultar os dados dos seus donativos já realizados.

Informação Pública
Está sempre patente nesta página o registo de quantos donativos foram efetuados, qual o
valor total e o detalhe de montante global por cada clube.

